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کشور در آس��تانه انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی قرار دارد. 

حافظ��ه تاریخ��ی ای��ران اس��المی بارها به 
ی��اد دارد که در چنی��ن روزهایی طی چهار 
دهه گذش��ته، همواره حساس بودن زمان و 
شرایط کش��ور مورد تاکید مسئوالن کشور 

بوده است. 
صرف نظر از برخوردهای چند گانه مسئوالن 
کش��ور، پای ثابت روزهای قبل از انتخابات، 
م��ردم اند که با حضور هم��ه جانبه خود به 
وظیفه تاریخی خود عم��ل کرده و خواهند 
کرد. مردم ش��ریف و ب��زرگ ایران با حضور 
فعال در صحنه های مهم سیاس��ی کش��ور، 
اثب��ات کرده اند که هم��واره در کنار انقالب 
اسالمی اند. تداوم ثبات قدم در میان مردم، 
امر مقدس��ی اس��ت که جز با حل مشکالت 
زندگ��ی آنان قابل پاس��خگویی نیس��ت. در 
ده  دوره گذش��ته مجلس ش��ورای اسالمی 
قوانین فراوانی در کشور تصویب شده است 
که تاکنون نتوانس��ته است مشکالت زندگی 
مردم را برطرف کند. همگان به یاد دارند که 
در چهار دهه گذشته در چنین ایامی جناح 
ها و گروه های سیاسی با  شعارهای هیجانی 
و تکراری ب��ه عرصه انتخابات وارد ش��ده و 
ب��دون توجه به نقش و رس��الت اجتماعی و 
تاریخی خود در حل مشکالت زندگی مردم 
خواستار جلب اعتماد مجدد و چندباره مردم 
هستند.  مردم همواره در پیمان انقالبی خود 
وفادار و تداوم و رش��د مشکالت نشانه وجود 
ضع��ف و نقص��ان در عملک��رد قانونگذاری 
کش��ور اس��ت. به نظر می رس��د ک��ه تکرار 
ش��خصیت ها و برنامه های تکراری ارمغانی 
جز ناکارآمدی برای کش��ور نداشته و ندارد. 
بررس��ی های گذشته نگر در عملکرد علمی 
و اجرایی جناح ها و گروه ها طی چند سال 
گذش��ته مؤید این حقیقت است که عالئمی 
دال بر وجود جریان فکری تحولی در حوزه 
قانونگذاری مشاهد نمی شود، از این رو آثار 
رویش و زایش اندیش��ه های خالق در میان 
جناح های سیاس��ی مرس��وم وج��ود ندارد. 
بررسی ها نش��ان می دهد که تفکر سطحی 
و متک��ی بر روزمرگی با چهره ای دیگر قصد 
تص��دی صندلی های قانونگذاری کش��ور را 
دارن��د. از س��وی قانونگذاری کش��ور، ابراز 
وفاداری نسبت به تکلیف گرایی مردم و حل 
مشکالت زندگی آنها وجود ندارد، گویی که 
جریان های سیاس��ی رای��ج صرفاً به صورت 
ی��ک طرفه توقع دارند که م��ردم به وظیفه 
و تکلی��ف عمل کنند و توقعی هم نداش��ته 
باشند که مسئوالن به وظیفه گرایی آنها به 
درس��تی پاس��خ دهند. قابل تأمل آنکه نمی 
توان انتظار داش��ت که تفکر خالق و اندیشه 
تحول��ی در حوزه قانوگذاری به صورت خلق 
الساعه از زمین سر بر آورد و بتواند مشکالت 
زندگ��ی مردم را بصورت یک ش��به برطرف 

کند. 
گفتمان حاکم بر قانونگذاری کش��ور توانایی 
رویارویی ب��ا گفتمان مش��کالت متعدد در 
زندگی مردم را ندارد. دس��تگاههای نظارتی 
در تایید صالحیت ه��ای داوطلبان انتخابات 
مجلس ش��ورای اس��المی، توانایی راس��تی 
آزمای��ی برنام��ه ه��ای ارائه ش��ده توس��ط 
داوطلب��ان نمایندگ��ی را ندارند. در ده دوره 
گذش��ته مجلس شورای اس��المی، گروه ها 
و جن��اح های سیاس��ی مرس��وم، آمده اند و 
رفته اند و عملکرد آنها بصورت کاماًل تکراری 
نتوانس��ته اس��ت ک��ه بر مش��کالت زندگی 
مردم غلبه نماید. بعالوه اینکه حجم فراوان 
قوانی��ن ناکارآمد خود بر مش��کالت زندگی 
مردم بیش از پیش افزوده اس��ت. توقع ارائه 
کارآمدی از گروه های سیاسی و افرادی که 
ناکارآمدی های موجود در مشکالت زندگی 
مردم محصول عملکرد ناکارآمد مس��تقیم و 
غیرمس��تقیم آنهاس��ت، توقع بیجایی است. 
ناتوانان در برون رفت از ناتوانی ناتوانند چرا 
ک��ه اگر نبودند هم اکن��ون در وضع موجود 
زندگی مردم با مش��کالت روبرو نبود. از این 
رو ابراز وف��اداری مجدد و چن��د باره مردم 
برای قانون گذاری کشور، آزمونی بس دشوار 
است که پیش��اپیش می توان نتایج ناموفق 
عملکرد آن را در حل مشکالت زندگی مردم 

پیش بینی کرد. 

آزمون قانونگرایی!؟

ادامه صفحه 2

دبیر کل حزب هللا: 

مقاومت مردمی محور اخراج آمریکا 
از منطقه 
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خ���ب���ر

خ���ب���ر

سرمقاله

ذبح شرعی حقوق شهروندی؟!  

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

حقوق ش��هروندی اینجانب کاندیدای یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی به اتفاق حقوق اجتماعی جمع کثیری از مردم 
حوزه انتخابیه مشق-شهرستانهای مالرد ، شهریار و قدس- در 

هیات نظارت استان تهران ذبح شد.
قبل از شرح ما وقع، الزم میدانم از اهتمام این هیات در رعایت 
واجبات ش��رعی ذبح مثل دادن آب، روبه قبله بودن و مس��لم 

بودن ذابح، صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایم.
تحم��ل و صبوری اینجانب در مواجه با این ظلم یعنی دس��ت 
و پا نزدن مذبوحانه ممکن اس��ت خاط��ر عالیجنابان در هیات 
نظ��ارت را مبن��ی بر عدم رعایت مس��تحبات ذب��ح مکدر و یا 
خ��دای ناکرده دچ��ار عذاب وجدان نماید، لذا برای آس��ودگی 
خاطر عالی مقامان از انجام مس��تحبات، تصمیم به نوشتن این 
وجیزه گرفتم تا بلکه ضمن اطالع رسانی دست و پایی هم ولو 

مذبوحانه زده باشم.
واما قصه از آنجا شروع شد که با ثبت نام از کاندیداهای انتخابات 

یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی حقیر هم برای استفاده 
از حقوق شهروندی با مراجعه به فرمانداری تهران بزرگ اقدام 
به ثبت نام کاندیدات��وری مجلس نمودم. الحمدهلل پس از طی 
مراحل قانونی و تحقیقات محلی جز اولین کس��انی بودم که از 
طرف شورای محترم نگهبان تایید صالحیت شدم تا در صورت 

جلب اعتماد و رای مردم راهی خانه ملت شوم.
از طرف دیگر در همس��ایگی تهران بزرگ و در جریان بررسی 
صالحیت کاندیداه��ای حوزه انتخابیه مش��ق-زادگاهم-جمع 
کثی��ری از کاندیداه��ا-82 نف��ر از 106 نفر رد ی��ا عدم احراز 
صالحیت ش��دند که نمی دانم چرا کام��ال اتفاقی و تصادفی؟! 
رقبای اصلی یکی از کاندیدهای مورد حمایت ش��ورای ائتالف 
ته��ران بودند. به نحوی که نتیج��ه انتخابات را قبل از برگزاری 
آن مش��خص بود تا جایی که فضای مس��موم و ش��ایعه امکان 
دخالت افراد ذینفع و پر نفوذ و البته غیر مس��ئول در انتخابات 
در سطح وسیعی از جامعه منتشر گردید. به نحوی که در افکار 
عمومی بحث مهندس��ی شدن انتخابات به نفع کاندیدای مورد 

حمایت شورای ائتالف به اوج خود رسید.
مراتب نگرانی و سرخوردگی شهروندان حوزه انتخابیه در قالب 
یادداش��ت، خبر، گزارش و کاریکاتور در نشریات محلی در حد 
وفور به چاپ رس��ید و نقل مجالس شد. طرفداران کاندایدهای 
رد صالحیت شده از سلیقه های مختلف جامعه به جای قهر با 

صندوق های رای و تحریم انتخابات، مراتب اعتراض مدنی خود 
را در مش��ارکت حداکثری و حضور فعال در انتخابات قرار دادند 
و به جای تس��لیم و پذیرش س��یاقی که از ماه ها پیش برایشان 
طراحی ش��ده ب��ود تصمیم به تغییر صحنه ب��ازی به نفع مردم 
گرفتن��د. برخی از طرفداران کاندیداهای رد صالحیت ش��ده به 
س��راغ حقیر ک��ه در حوزه انتخابیه  تهران ثب��ت نام کرده بودم 
آمدند. با اصرار و توجیه اینکه ورود شخص شخیص شما؟! باعث 
دلگرمی بخ��ش زیادی از مردم و باالرفتن میزان مش��ارکت در 
انتخابات خواهد ش��د. متاسفانه این جانب بدون در نظر گرفتن 
س��یاقی که به قول خودشان برای حوزه انتخابیه کشیده بودند- 
بی اجازه از کانون های قدرت که بزور قصد خدمتگذاری مردم را 
دارند ولو آنکه همشهری ها نخواهند-پذیرفتم که حوزه انتخابیه 
را از تهران به حوزه مشق منتقل نمایم. لذا روز چهاردهم بهمن 
ماه به فرمانداری تهران مراجعه و درخواس��ت انتقال دادم. گفته 
ش��د که پرونده از طریق اتوماسیون ارسال خواهد شد. شما می 
توانید روز بعد به فرمانداری شهرستان شهریار مراجعه نمایید. که 
چنین کردم. از قرار معلوم انتقال پرونده همان روز-15 بهمن-در 
هیات اجرایی و نظارت شهرستان مطرح و مورد موافقت قرار می 
گی��رد. من هم با اطمینان از اینکه مش��کل دیگری وجود ندارد 
به برنامه ریزی و س��ازماندهی نیروهای طرفدار خود پرداختم. تا 
با حضور س��لیقه های مختلف زمینه برگزاری انتخاباتی پر شور 

و رقابتی فراهم ش��ود. غافل از آن ک��ه بنا به گفته رئیس هیات 
نظارت شهرستان شهریار؛"هیات نظارت استان تصمیم گرفت که 
با انتقال هیچ کسی موافقت نکند."اینجانب برای استیفای حقوق 
به یغمای رفته خود از مراجع قضایی محفوظ داشته و از شورای 
محترم نگهبان رسیدگی به عملکرد ناصواب هیات نظارت استان 
و شهرس��تان در تضییع حقوق مردم مظلوم و مستضعف حوزه 
انتخابیه را خواهانم. هیات نظارت اس��تان تهران موظف است به 

سواالت افکار عمومی پاسخ دهد.
1-دالیل مخالفت با انتق��ال اینجانب از حوزه انتخابیه تهران به 
حوزه انتخابیه مشق-شهرستان مالرد، شهریار و قدس-چه بوده 

و مستند به کدام بند از قانون انتخابات صورت گرفته است؟
2-چرا تصمیم و مصوبه هیات نظارت استان مبنی بر مخالفت با 

انتقال را تا صبح روز 27بهمن به اینجانب اطالع نداده است؟
کالم آخ��ر صبح امروز از فرمانداری ش��هریار تماس گرفتند که 
با انتقال حوزه انتخابیه ش��ما از تهران به ش��هریار موافقت شده 
است. کسانی که از آرایش نیروهای کنشگر حوزه انتخاباتی مشق 
مطلع هس��تند به خوبی می دانند که این حرکت آخر دوستان 
بی ش��باهت به خوراندن شوکران نخواهد بود اما به عشق جلب 
رضایت معبودم که در خدمت به مردم نهفته اس��ت این جام را 

برای سالمتی آنان تا آخر سر خواهم کشید.
حسن اختری کد انتخاباتی 1282

رئیس قوه قضائیه با اش��اره به اینکه ش��هادت س��ردار سلیمانی 
قیامتی برپا کرده است، گفت: به برکت خون حاج قاسم منطقه 

را از حضور آمریکایی ها پاکسازی خواهیم کرد.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در آئین اربعین سردار شهید واالمقام 
حاج قاس��م سلیمانی در جمع مردم عزادار حاضر در مصلی امام 
علی )ع( کرمان ضمن تس��لیت شهادت و اربعین سیدالشهدای 
ش��هدای مدافع حرم اظهار کرد: عروج روح بلند او را که با ارواح 
مطهر ش��هیدان کربال و روح نبی مکرم اس��الم )ص( و آسمانی 
ش��دنش را مبارک ب��اد می گویم و به روح بلن��د ملکوتی او و هم 

رزمانش درود می فرستم.
وی با اش��اره به چهلمین روز ش��هادت این سردار سرافراز سپاه 
اسالم، خاطرنش��ان کرد: ش��هادت او قیامتی برپا کرد و با اراده 
پروردگار دل ها متوجه او شد و او متوجه به وجه اهلل شد؛ شهید 

به وجه اهلل نظر می کند.
وی اخ��الص، برای خدا اندیش��ه و عمل ک��ردن را از مهم ترین 
ویژگی های مکتب سردار سلیمانی دانست و گفت: رمز ماندگاری 
راه ش��هید سردار سلیمانی و متوجه شدن دل ها به او، اخالصش 
اس��ت. وی افزود: اگر وصیت نامه او هم نمی بود، شما که مشی 
و س��لوک او را دیده بودید، می گفتید او ی��ک والیتمدار واقعی 
اس��ت. رئیس قوه قضائیه با اش��اره به اینکه انس��ان والیتمدار با 
والیت شعار فرق می کند، گفت: ممکن است والیتمداری بر زبان 
بسیاری از افراد جاری شود اما وقتی سخن از »ولی« است جای 

چون و چرا وجود ندارد.
وی با اش��اره به وصیت نامه سردار سلیمانی، گفت: وصیت نامه 
این سردار سر افراز جهان اسالم از اول تا آخر والیت نامه است. 
همگان بدانید که عزت شما در تبعیت از ولی فقیه است؛ سخن 
س��ردار س��لیمانی، پیام و کالمش هم همین نکته اس��ت و این 
در حالی اس��ت که حاج قاس��م در عرصه والیتمداری س��ر از پا 
نمی ش��ناخت. رئیسی عنوان کرد: سردار س��لیمانی و مکتب او 
م��ردم باوری را به ما می آموزد؛ او مردم را باور داش��ت. در عالم، 
سیاست مداران دم از مردم داری می زنند و دکان داری می کنند، 

اما در حقیقت مردم را باور ندارند.
وی با اشاره به تبعیت سردار سلیمانی از امام راحل و مقام معظم 
رهبری، گفت: حاج قاس��م نظر مردم را تشریفاتی نمی دانست و 
در حقیقت مردم باور بود و نسبت به مردم متواضع و فروتن بود 

و همواره به آنها توجه می کرد.
وی از جمل��ه ویژگی های مکتب س��ردار س��لیمانی را عقالنیت 
دانس��ت و گفت: برخ��ی فکر می کنند انقالبی ب��ودن به معنای 
کارهای زود گذر و احساس��ی اس��ت؛ در صورت��ی که در دورن 
اندیش��ه انقالبی عقالنیت، بصیرت، دوراندیشی و عقل حسابگر 
قرار دارد و انقالبی بودن و نگاه انقالبی داشتن بسیار اهمیت دارد. 
رئیس قوه قضائیه با اش��اره به اینکه راهبرد حاج قاس��م راهبرد 
مقاومت اس��ت، افزود: کار دیپلماس��ی و ارتباطات او در راستای 

تقویت مقاومت و ایستادگی فعال بوده است.

وی گفت: هرگز روحیه تس��لیم و کوت��اه آمدن در قاموس حاج 
قاس��م راه نداشته و در مکتب او راه ندارد. هرگز روحیه تسلیم و 
کوتاه آمدن در برابر دشمن در قاموس حاج قاسم راه نداشته و در 
مکتب او را ندارد. وی گفت: س��ردار سلیمانی تهدیدها را تبدیل 
به فرصت و نیروهای آماده مس��تعد را تبدیل به قدرت کرد و او 
یک استراتژیست به معنای واقعی کلمه بود. زبان دیپلماسی که 
زبان کوتاه آمدن نیست؛ زبان قدرتمند از موضع اقتدار و از موضع 
نظامی اس��ت که در فقط کرمانش 6 هزار و 500 شهید به خون 
خفته و 1۹ هزار جانباز داریم؛ اینها برای استان و کشور قدرت و 
اقتدار ساخته است. وی گفت: این قدرتمند شدن نظام جمهوری 
اس��المی امروز در عالم س��خن و پیام دارد ب��ه این مضمون که 
منطق��ه باید بدون حضور آمریکایی ها زندگی کند و ما به برکت 
خون حاج قاسم منطقه را از حضور آمریکایی پاکسازی خواهیم 
کرد. وی گفت: روزی که شهید بهشتی به شهادت رسید خیلی ها 
نگ��ران بودند و حزب اللهی ها در رنج بودند؛ اما هیچ خونی مثل 
خون ش��هید بهش��تی توان برمال کردن چهره منافقین و در هم 

پیچیدن طومار نفاق و جریان بنی صدر را نداشت.
رئیس قوه قضائیه عنوان ک��رد: پیام مقاومت ملت ایران مخابره 
ش��د و امروز آمریکا و اروپا فهمیدن��د که اگر در منطقه خطایی 
بکنند باید دست به سر و سر به زیر تسلیم نیروهای ایران شوند 
که از این حرکت جلوه هایی در خلیج فارس مشاهده کردید که 
نس��بت به آمریکایی ها چگونه آنها را دس��ت به سر و سر به زیر 

تس��لیم دیدید و این وضعیت در انتظار همه کس��انی اس��ت که 
چشم به ایران دارند.

رئی��س قوه قضائیه با اش��اره به اینکه امروز بی��ش از هر زمانی 
در منطقه و کش��ور این ارزش ها رونق، بازار، طرفدار و ارادتمند 
دارد، گفت: اگر مردم در گوش��ه و کنار آهنگی از فساد، کجی و 
انحراف می ش��وند بدانند که هاضمه انقالب فس��اد نمی پذیرد و 
دست قدرتمند ملت به تبعیت از مقتدای بصیرت آفرینمان اجازه 

نخواهد داد در هیچ گوشه ای از نظام فساد النه کند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه امروز مساله سلیمانی مسأله 
امام بزرگوار اس��ت، گفت: دیپلمات ه��ای دنیا فهمیدند در عالم 
دیپلماس��ی یک گام جدید ایجاد شده که عبارت است از پیوند 
بین معنویت و سیاست. امروز در بین سیاستمداران عالم خبری 
از معنویت نیس��ت و نتیجه آن 70 سال ظلم به مردم فلسطین، 
کالهک ه��ای هس��ته ای و ظلم و تجاوز به ملت های عالم ش��ده 
است، اما حاج قاسم سلیمانی شاگرد مکتب حکیم ماست که به 

او پیوند بین سیاست و معنویت را یاد داده است.
وی گفت: آزم��ون پیش روی ما انتخابات اس��ت؛ حضور مردم، 
مجلس انقالبی را رقم خواهد زد. حضور مردم مثل همه صحنه ها 
تعیین کننده اس��ت. انش��اءاهلل در این آزمون هم مردم با حضور 
گس��ترده دس��ت به انتخاب اصلح می زنند و آنچه رضای خدا و 
رضای رهبری اس��ت روی می دهد و تش��کیل مجلس انقالبی و 

بابصیرت و گره گشا خواهد بود. مهر
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دولت از هیچ 
لیست انتخاباتی 
حمایت نمی کند

روحانی در نشست خبری:

حسن اختری

آیت هللا رئیسی:

وصیت نامه سردار سلیمانی والیت نامه است


